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Olsztyn, 7 września, godzina 1258. W� okolicach Uniwer-

sytetu Warmińsko-Mazurskiego słychać strzały oraz syreny 

pojazdów Straży Granicznej. Odgłosy dochodzą z�coraz bliż-

szej odległości. Na parking z�piskiem opon wjeżdża samochód 

przestępców, a�za nim uczestniczący w�pościgu funkcjonariu-

sze. Bandyci nie mają już dokąd uciekać, strzały padają w�ich 

kierunku. Z�rękami w�górze wysiadają z�samochodu. Zostają 

obezwładnieni wystrzeloną siatką. Tym widowiskowym poka-

zem w�wykonaniu funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Straży Granicznej rozpoczął się piknik edukacyjny 
„Prewencja wypadkowa – Kultura bezpieczeństwa” zorga-

nizowany przez olsztyński oddział OSPSBHP wraz z�CIOP – 

PIB, OIP i�oddziałem UDT w�Olsztynie.

Wśród ponad 30 wystawców znalazła się spora grupa przed-

siębiorstw prezentujących zwiedzającym swoje wdrożone 

dobre praktyki bhp – były wśród nich znane czytelnikom 

z� naszych publikacji Michelin w� Olsztynie oraz wchodzący 

w� skład Grupy Żywiec – Browar w� Elblągu. Poza tym swoje 

rozwiązania prezentowali: Gaz-System, Olsztyńskie Kopalnie 

Surowców Mineralnych, Expom.

Zaproszeni na piknik mogli też wziąć udział w� licznych 

konkursach: Boxmet Medical oraz Suprex Olsztyn przygo-

towały konkurs udzielania pierwszej pomocy, MSA Safety – 

konkursy wiedzy o�bhp, a�Eurosoft – konkurs doboru środków 

ochrony indywidualnej. Sporym zainteresowaniem cieszyło 

się też stoisko Team Prevent – a�to za sprawą alkogogli, w�któ-

rych każdy mógł przekonać się jak alkohol może wpływać na 

jego percepcję.

Montaż rusztowań zaprezentowała firma Ramirent, Huck 

Polska zaprosił na pokaz montażu siatek bezpieczeństwa, 

a�Kopras – bezpiecznego montażu i�demontażu szalunków.

Swoją ofertę prezentowały też m.in. firmy Bata Industrials, 

Fellowes, Filter Service, Jusky, PW Krystian, Totem Safety.

Dużym zainteresowaniem gości pikniku cieszyło się także 

stoisko, które redakcja „Przyjaciela” przygotowała wraz z� go-

rzowską firmą BeHaPoż. Nasza wspólna prezentacja dotyczyła 

sposobu zachowania się podczas ewakuacji z�mocno zadymio-

nych pomieszczeń (symulacja warunków panujących podczas 

pożaru). Każdy kto wszedł do naszego namiotu mógł przeko-

nać się jak dużo czasu zajmuje przejście w�bardzo zadymionym 

pomieszczeniu nawet kilku metrów, gdy po drodze można na-

potkać przeszkody, a�wokół słychać odgłosy rozprzestrzeniają-

cego się pożaru, tłuczonego szkła i�płaczącego przestraszonego 

dziecka. Wszystkim licznie odwiedzającym nasz namiot dzię-

kujemy za przybycie, choć gdyby tego dnia nie panowała desz-

czowa aura, gości byłoby na pewno więcej.

Piknik poprzedziła konferencja, w�której uczestniczyło ok. 

200 osób, w�tym m.in.: przedstawiciele władz województwa, 

stowarzyszeń, organizacji związkowych, organizacji praco-

dawców, urzędów i�instytucji.
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W�dniach 20 – 21 września br. w�Warszawie odbył się zorga-

nizowany przez ZG OSPSBHP II KONGRES SŁUŻBY BHP 

pod hasłem „Wpływ postępu na bezpieczeństwo pracy – kie-

runki rozwoju służby bhp”.

Rolę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby 

BHP w�integracji środowiska zawodowego przedstawił Marek 

Nościusz – prezes ZG OSPSBHP.

Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęto sesję ro-

boczą.

Pierwszy panel dyskusyjny prowadzony przez prof. Ewę 

Górską dotyczył tematu ergonomii w�bezpieczeństwie pracy. 

Uczestnicy dyskusji oraz zadający pytania goście twierdzili 

m.in. że zbyt często na ergonomię patrzy się tylko w�kontek-

ście stanowiska pracy biurowej. Zapomina się o�stanowiskach 

pracy w�przemyśle, budownictwie itp.


